
3. Základní škola Holešov 

 769 01  Holešov, Družby 329 
 

IČO: 70841471, 573 503 140, e-mail: kancelar@3zshol.cz, www.3zshol.cz  
 

 

Zápisní list k pravidelné denní docházce do školní družiny pro školní 

rok  2022/2023 
 

Jméno a příjmení žáka/žákyně:______________________________________________________ 

Datum narození:   ______________________     

Třída:     ______________________ 

Místo trvalého pobytu: ___________________________________________________________ 

OTEC   

Jméno a příjmení, titul otce: _______________________________________________________ 

Bydliště (pokud je odlišné od dítěte): ________________________________________________ 

Telefonické spojení: _____________________________________________________________  

E-mail: _______________________________ datová schránka:___________________________ 

MATKA 

Jméno a příjmení, titul matky: _____________________________________________________ 

Bydliště (pokud je odlišné od dítěte): ________________________________________________ 

Telefonické spojení: _____________________________________________________________   

E-mail:_______________________________ datová schránka:___________________________ 

    

 

Maximální kapacita družiny pro školní rok 2022/2023 je 180 žáků. Pro zařazení dítěte do 

školní družiny v roce 2022/2023 platí kritéria zveřejněná na webových stránkách www.3zshol.cz 

Pokud bude moje dítě zařazeno do školní družiny, potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s níže 

uvedenými podmínkami: 

1. Školné ve ŠD činí 150,- Kč měsíčně. Úhradu proveďte na ČSOB Holešov,č.ú: 255400006/0300 

var. symbol – má každé dítě osobní (sdělí jej vychovatelka a platí po celý školní rok, pro obě 

platby dle zadání: I. pol. 4 x 150 Kč = 600 Kč do 15. 9. 2022 

         II. pol. 6 x 150 Kč = 900 Kč do 15. 1. 2023 

     Neuhrazení poplatku je bráno jako hrubé porušení vnitřního řádu školní družiny a žák bude po  

     upozornění ze ŠD vyloučen. 

2. Ranní provoz školní družiny: Po – Pá od 6:00 do 7:30 hodin  

3. Odpolední provoz školní družiny: Po – Pá od konce vyučování do 17:00 hod. 

4. Předem známou nepřítomnost žáka v družině oznámí zákonný zástupce písemně.  

5. Z důvodu bezpečnosti nelze děti uvolňovat na základě telefonické žádosti. 

6. Ke stravování musí mít každé dítě zakoupený čip. O placení a odhlašování se starají rodiče 

prostřednictvím školní jídelny – tel. 573 503 159. Výběr druhu oběda provádí pro děti rodiče 

Zabezpečte své dítě dostatečným množstvím pití na dobu pobytu ve ŠD.   

 

V Holešově dne:______________ Podpis zákonného zástupce žáka/yně:__________________ 
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